
لل اللول لم الثاني لوالسبب المحمود، كما ععا فف المحمود إن كك ر بخل شش إنهف ال
لل عله ليس لكور، إنعام لوهو لواحد سبب إ كش ل رإ ق لولعلنا نعم الم عط ك رإ ق إلى نت الف
عبان قلنا: له الحمد لوالشك ر الحمد بين مم فهو سب حيششث فمششن الشششك ر من أع

عبه أن إذ السبب لم المحمود كمال سب إل لششه ليششس الشششك ر المحمششود، لوإنعا
بب لكور إنعام لوهو لواحد سب شيهما طيب المش مم ؛ الحمد أعم؟ فأ لنه أع يكون ل
لن الشششك ر لوهششذا، هذا على أن لوالجششوارح: بششالقلب لواللسششان بششالقلب يكششو

ف رف فبه النسان يعت فة بقل فعم بنعم كن فنه يشششك ره أن باللسششان المـ فنششي بلسششا لويث
فنه، عليه فرح بلسا عم أن بالجوا فته يقو لفه فل بطاع الشاع ر:  قول لوعليه يخال

لء أفادتكم ةة مني النعما فمي ر لولساني  يدي ةثلةث لجبا لوالض عح المـ
لن فل الحمد أما  عد لن باللسان ؛ إل يكو لف الحم فل بالكمششال المحمود لوص

مم فأيهما باللسان إل يكون الناحية؟ هذه فمن أع
: الشك ر.الطالب
ةذاالشيخ ل ر : إ مم الشك للقا أع عع عت لنه لم للب ق ل لوالجوارح. لواللسان بالقلب تع

بالقلب؟ يتعلب ق : الحمدالطالب
كلب يتعلب ق : ربماالشيخ لمى مششا لكنششه بالق عسشش كمششد لي ع ر عمششن يعنششي ح فششي أضششم
فسه عد ل لوجل عز الله على الثناء نف فم لنششه إذ الله يقال: ح لوربمششا يظهشش ر لششم أ
لنه يقول لن قائل: إ لنششه بالقلب يكو يقششول: طيششب نعششم، أي بظششاه ر ليششس لك

بب الذي لله الحمد  وقالوا(( المؤلششف: " ) قششال) الحههزن عنهها أذههه
ععه لن إلى " يشي ر جمي فإ ق (ال) هنا أ فإ ق لو(ال) تكون العموم لستغ را لستغ را
لح إذا العموم لل أن عص فح للها ي لكل)، مح لل ( كل) لو مل)؟ (كشش كل) يعنششى (كشش لكشش فمششن (
مل) بالتشششديد الطعام ليششة، فمششن (ك لل لك لح إذا ال لل يحششل أن صشش مل) محشش (ال) (كشش

ع راإ ق، فهششي بالتشششديد كغ ) هششذه)خسههر لفههي السنسههان  إن(( للسششت
لل ق(( طيب للستغ راإ ق، خخ ففا السنسان   خل(( ) للستغ راإ ق،) ضعي  الرجا

ننساء على قوامون مل ما فللستغ راإ ق، هي ما ) ل) ال لوام رجل لك ةنششا ق أحيا
لوامة الم رأة تكون فن فهذه ال رجل على ق عبيا المؤلف طيب فقط، الحقيقة ل
فله: " جميعا أفادنا للستغ راإ ق. (ال) هنا " أن بقو
نن((  نبنا إ رر ر خفو بغ رر((  )) للذنوب بل خكو كمششا الجملششة " هذه )) للطاعة بش

لن) لواللم بمؤكدين مؤكدة تشاهدلون لدلوا فهم بش(إ لك اللششه علششى هذا بالثناء أ
لنه لفور لوتعالى سبحانه أ لر لها، شكور للذنوب غ لل مبالغششة صششيغة هنا الغفو لو

عمل هي مشبهة؟ صفة ةعا الم رين تش فة مبالغة فصيغة هي جمي ع ر كثشش فن لك لغفشش را
فة للذنوب تعالى الله ل ر فهو لهم يغف ر عمن لوكث ر لن إذ للششذنوب المغفشش رة كثي أ

ل رر الذنوب لدة النسان فمن تتك ل رهششا م رات ع ل ر لوالششذين اللششه، فيغف اللششه يغفشش
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فمن كثي رلون، قليلون؟ ألو كثي رلون لهم لن باعتبششار أخ رى جهة لو تعششالى اللششه أ
عزل لم ةرا ي بة نقول: هي غفو عف عهة، ص لب عش لله: (شكور) لم لوقو

؟.. للذنوب : شكورالطالب
بر : للطاعةالشيخ فة، شكو فششي قلنششا كما فيها لوقوله: (شكور) نقول للطاع
لنه غفور كل لم لوجل عز بأ عز ةرا ي فلهم عباده طاعة على شكو ع ره لوامتثا فمن أم لو

ف ره لنه شك ف ر الحسنة العامل يعطي أ كش إلششى ضششعف سششبعمائة إلى أمثالها بع
ةضا لوهو كثي رة، أضعاف عغة باعتباره شكور أي له مبالغششة صششي لنشش ع ر مششا كششل ل لثشش ك
ع ر العمل لث كك ر ك شش نعم. ال

خت(( الجنة أهل ةثواب ذك ر في نن  جنا [قطع]).) يدخلوسنها عد
لن بصب عن أن ال للي يكو لين ل باللؤلؤ التح الكلم تقدي ر لن أسالور يكون أن يتع
كون يكون: لل فلور فيها ليح ةؤا، فيهششا لويحلون أسا تكششون الحليششة أن لومعلششوم لؤلشش

وم ذلك، بغي ر لوتكون بالسالور عرت المش ر؟ معل الن بصشب قش راءة علشى ف بصشا
لين فمل ةثم الذهب، عن منف ردة تكون أن يتع فلور تكششون أن يحت فمششل أسششا لويحت

فمششل الجشش ر قشش راءة لوعلى الن بصب، ق راءة على هذا أسالور، غي ر تكون أن يحت
عن أن لكبة تكو ع ر لم ن(( الذهب مع لم بر   نب لم ن أساو فؤا ذه ) فتكششون) ولؤل

للة أسششالور تكششون أن لويحتمل المؤلف، اختاره كما لم رصع اللؤلؤ فق مششا مسششت
مششن )) لوأشششباهها حريهر فيههها ولباسهمقششوله: ((  طيششب متعينة، هي

[قطع] بدر! هل يا الجنة، نعيم على الدالة اليات
لله م ن المـاقامة دار أحلنا الذي((  لله: (الذي) هنا فض لجوز )) قو أن ي

ةة تكون عب ق لما صف الحزن عنا أذهب الذي لله  الحمد(((الله)  لوهو عسب
فمل )،) أحلنا  الذي(() ) ةفا تكون أن لويحت لنها يعني استئنا رفششع محل في أ

لن القطع على فلم إذا المنعوت ل لدد لع كع ت لوتع عز له الن الثششاني النعشش ت فششي جا
لع كط عمام، الق مالك: ابن قال كما لوالت

بت لوإن                 ع رت نعو لث ك ت لوقد ك عل ة را             عت فق لن لمفت فه ف ر كك ك ت فلذ عع فب كت أ
ل

ة را يكششن لششم لوإن فقشش عز مفت كطششع جششا نلنهها  الههذي(( الق دار((  أنزلنششا )) أي أح
لله م ن الماقامة عمة المـقامة، ) دار) فض عقامششة بمعنششى هنا المقا فهششي ال

ةذا لنها ألو مكان، ظ رف إ مي م بصدر أ فم له فمي كت لر التششاء، دخل لر هششي المقامششة لودا دا
عف ت الجنة فص للو لن بذلك لو فنيها ل لمششون سششاك فقي ةدا، فيهششا لم ي ريششدلون ل لولنهششم أبشش

فغي ل منهم لواحد كل غي رها، في القامة ةل يب عو لنششه فيه هو عما فح لنششه يشش رى ل أ
لل عنعهم الله أن بل نعم الجنة، أهل أكم ل حششتى النعيششم مششن عليه هم بما أق

للعوا مم إلى يتط ل رلوا أكب ر نعي فق فف فيه، هم ما فيحت من النششار أهششل بخل عل فششإ أهشش
شل النار لنه ي رى منهم لواحد ك شد أ ةبا النار أهل أش ع ره أن يشش رى علششو لنششه عششذا غيشش
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لله لن ألو يمششاةث شد غيشش ره أ عن منششه أششش نلنا  الذي(( العششذاب، عليششه لهششا دار أح
لية) فضله لم ن الماقامة فب فمششن) سششب فله بسششبب أي هنششا ) ( فله أي فضشش شضشش تف

لنه همعلي لل لول ل شل العظيشم المقششام هذا إلى لوصلوا ما عليهم الله فض فكش
فمن لونعمة خي ر فمن النسان في ما تعششالى: قششال كما لوتعالى سبحانه الله ف
فههإليه الضههر مسههكم إذا ثههم اللههه فمهه ن سنعمههة مهه ن بكههم  وما((

بأرون للهم) تج عر ) فإحل فل فمششن هو المقامة دا فمششن لوهششذا تعششالى، اللششه فضشش
لفوا حيششث للششه شششك رهم تمششام أصششابته إذا الششذي بخلف بالفضششل لششه اعششت ر

عه ما ألو عندي فمن هذا ألو لي قال: هذا النعماء ذلك. أشب
سسنا  ل(( بصب فيها يم ععب )) سن سسنا  ول(( ت خغههوب فيها يم بء) خل ) إعيششا

شسنا " ل التعب من ع بصب فيها يم شسششنا لومعنششى تعب، أي ن كمششا لي بصششيبنا أي يم
سس ك  إن((تعالى:  الله قال ب ك وإن تسؤهم حسنة تمس سب مصيبة تص

برسنا أخذسنا قد ياقولوا مس) قبل م ن أم لوقششوله: الصششابة، بمعنششى ) فالم
للغوب) إعياء (ن بصب) تعب لن ( ةبا هناك " ل ة را تع فششش حيششن النسششان ينششال مبا

ةء الفعل، ة را يكون لوإعيا ةل مارس ت إذا أن ت كذلك؟ أليس للتعب أةث ققا عم شا
فته حين فإنك ععب، ممارس فيي انتهائه بعد ةثم تت كع للششد تضششعف يعني لت إلششى لوتخ

لنوم، لوإلى ال راحة ع بصششب فيهششا ليششس الجنششة في ال حيششن بششدني تعششب يعنششي ن
قششال: " طيششب التعب، عن الناتج لوهو إعياء أي للغوب لول العمال، مزالولة

فم التعب فمن إعياء بل " هذا فيها التكليف لعد فلي لن عليل ؛ تع حششتى التكليف ل
لبه الدنيا في لن بششل تعب، فيه ليس غال ةة يكششون بعضششه إ لوراحششة للبششدن راحشش

ةطا للقلب ةة للبشدن لوتنشي لح فصش ل بصشود هششو هشذا لوليشس لشه، لو فشي اللول المق
شنششه العبادات ل بصششل لك ل بصششل العبششادة ممارسششة فمششن يح النشششاط ذلششك فمششن يح
لحة ل بص ةل موجود هو كما لوال بد ال بصلة في مث لجو فششي موجششود ال بصششيام فششي مو

فيهششا يمسششنا نقششول: (ل بششل ال بصششالحة العمال في تعب هناك فليس الحج
لية ال بصفات باب فمن ن بصب) هذا فب كل لدها، لكمال المتضمنة الس يمسششنا فل ضشش

ع بصب فيها شسنا لول ن فتهم نعيمهم فلكمال لغوب فيه يم فسهم لوراح لأن فحهم لو لوف ر
فف يقول: " لعدم طيب ذلك، أشبه لوما ع ر فيها التكلي عع الثاني لوذك للول التاب لل

فح ف ري فيه للت بص عك ر بنف (التعشب) لن لوهشو لللول (اللغوب) التابع لوهو الثاني " ذ
لن التعب قليل- نتيجة قبل قلنا -كما اللغوب عب المؤلف فكأ سؤال عن أجا

لنه لته هششو الششذي اللغششوب انتفششى التعششب انتفى قيل: إذا كأ لششم فلمششاذا نششتيج
ع بص ر في على ليقت الن بصششب انتهششى لوإذا ن بصششب فيهششا يمسششنا ل لوقششال التعب، نف
عب لواضح؟ اللغوب؟ انتهى لنه ذلك عن أجا فيششه، الت بصشش ريح أجل فمن ذك ر بأ بنف

لك لول المؤلف، إليه ذهب ما هذا به أنه ش لن ربمششا لكششن حسششن لوجشش نقششول: إ
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ةء يجد أحيانا النسان ةل إعيا عت لوكس عوى لومششو تعششب، لوبششدلون عمششل بششدلون لقشش
ة را اللغوب نفي فيكون لوعليه مشاهد، لوهذا ةدا ليس أم لنمششا تأكيشش أمشش ر هششو لوإ

لن أساسي؟ أم ر كيف أساسي، ةء يجششد قششد النسان ل مششا لوهششو أحيانششا إعيششا
ةذا ذلششك؟ تجدلوا ألم اشتغل، ع ره نقششول: إن إ بششاب فمششن لوليششس أساسششي فذكشش
فيه الت بص ريح ع بصد ل الذي بنف ل رد إل منه ليق لن المهششم التوكيد، مج الجنششة أهششل أ

فل فمهم لكما شسهم ل نعي ع بصب فيها يم شسهم لول ن  لغوب فيها يم
لنى) جهنم سنار لهم كفروا  والذي ن((تعالى:  قال ةثم ف ر ) فث فب بذك عقششا

لن النار ؛ أهل ع ر كلما مثاني الق رآن ل فك ع ر معنى فيه لذ فك  يقابله ما فيه لذ
مت تجد تكاد لول عك ر القشش رآن فشي آيا ةنشى فيهشا ليشذ فكشش ر إل مع لذ لن يقشابله مشا لو ل

لل مثاني الق رآن عئ ل رجاء في النفس تتمادى ل ع ر إذا ال لن لوحششده، النعيششم لذكشش فششإ
عمن لوحينئذ ال رجاء في تتمادى النفس ع ر تأ فكشش ر لولو الله، مك لوحششده الوعيششد لذ
فت عد عط ت الخوف في النفس لتما فن سششبحانه اللششه لولكششن اللششه، رحمة من فق
ة را النسان يكون حتى تارة لوهذا تارة هذا يذك ر لوتعالى ميششل غيشش ر فمششن سائ

فمن ال رجاء إلى مل غي ر لو مو، إلى مي لل لغ علف المسألة لوهذه ال لد اخت لبا لع هل فيها ال
فف بين ربه إلى النسان يسي ر أن اللولى ةفا فيكون لوال رجاء الخو ةيا، خائ راج

للب أن اللولى ألو عغ ل رجششاء لي ةنا ال من إحسششا أن اللولششى ألو لوجششل، عششز بششالله للظشش
للب عغ عي أحمد المام العلماء بين خلف هذا في نعم الخوف؟ لي أنششه عنششه لرلو

لفه يكون أن قال: " ينبغي لءه خو ةدا لورجا شيهما لواح عب فأ علشش عك غ لبه هلشش )) صششاح
لنه للب إن ل فمن ال رجاء عغ للششب لوإن اللششه، مك ر فمن النسان عأ عط الخششوف غ فنشش ق
لفه فيكششون الله رحمة فمن لءه خششو ةدا، لورجششا لوال رجششاء قششالوا: فششالخوف لواحشش

كين عح عط إن للطائ ر كالجنا لدهما هب عل أح لل إليششه الطششائ ر ما عتشش لنه، لواخ لز لوإن تششوا
عدل الطائ ر استقام تسالويا لنه، لواعت هششذا العلششم: بششل أهششل بعششض لوقششال تواز
فف يختلف عل فإذا الحوال باختل فب الطاعشة النسشان فع للش لن ال رجششاء فليغ لوأ

عقه الذي لف للهششا سششوف لهششا لو لبه منششه يقب تعششالى: اللششه قششال كمششا عليهششا، لويششثي
ع ت ) إذا) لكههم أسههتجب ادعوسني ربكم  وقال(( كقشش لف ع ت للششدعاء للو لوفقشش

ع ت إذا للجابة كقشش لف كقشش ت للعمششل للو لف لبششول، للو عق للششب المع بصششية عمششل لوإذا لل فليغ
فجششع الخششوف جانب لنششه ربششه إلششى لولي ر للششب إن ل عب غ فعششل بعششد ال رجششاء جششان

عية ف بص لب ل فإنه المع لتو بههه يشرك أن يغفر ل الله  إن((لويقول:  منها، ي
أشششبه لومششا رحيم غفور ) لويقول: الله) يشاء لم ن ذل ك دون ما ويغفر

لب فيكون ذلك، لب حششال فششي ال رجاء تغلي أخشش رى، حششال فششي الخششوف لوتغليشش
للب العلماء: نعم بعض لوقال ل لكششن حششال في لوال رجاء حال في الخوف يغ

فر ةضششا كان فإذا الحال باعتبار بل العمل باعتبا للششب م ري ال رجششاء ؛ جششانب فليغ

4



ن ن  ل: (لوسششلم عليششه اللششه صششلى النششبي لقششول بت خدكم يمههو وهههو إل أحهه
خ ن لسهه ن ن خيح ةحا كششان  لوإن) بههالله الظهه للششب صششحي عب فليغ الخششوف، جششان

لن لوالمناسبة لف الم ريض قالوا: ل لع فسشش ر لو نفسه تض لل لوليششس تنك فميشش إلششى ي
شم لولكنه الدنيا عت ملب أمامه بما يه بس هناك ليس ال رجاء، جانب فليغ تتطلع نف
فمس الدنيا إلى عغ لسه بل الت رف في لوتن لق ت قد نف علوت ر لمششا الخ رة، إلى لوآ لوأ
ةحا كان إذا لن صحي مح فيها الن النفس فإ شلع لش ففها للدنيا لوتط للششب لوإسشش را فيغ

كت نقول: إذا أن ممكن حال كل على الخوف، جانب عد فجشش بب للو يخششاف أسششبا
لدم ال رجاء جانب تغليب فمن نفسه على النسان عدت لوإن الخوف، فليق للوجشش
بب فضي أسبا عف أن تقت عأ س النسان يخا للششب اللششه رحمششة من لويي عب فليغ جششان
عل إذا يعني ال رجاء، للب ال رجاء أسباب فع أسششباب لوجششدت لوإذا ال رجششاء فليغ
للب الخوف  الخوف جانب فليغ

لد فيما ندخل أن لوقبل له أع الفوائششد فلنأخششذ ن رجششع فيهششا النار لهل تعالى الل
لننا فقا(( فمششن كذلك؟ أليس سبب ق فيما الفوائد نأخذ لم ل ند بيهه ن لمهها  مصهه

نن يديه )) بصير لخبير بعباده الله إ
لن إةثبات الك ريمة الية هذه فوائد فمن فله: لوجششل عششز الله كلم الق رآن أ لقششو
عد لوتعالى سبحانه الله إعلم ) فالوحي) إلي ك أوحينا  والذي(( أنبيائه أح

مة لن لوالجماعششة السششنة أهششل مذهب هو لوهذا ش رائعه، فمن بش ريع القشش رآن أ
لم للم تعالى الله كل عقة به تك ففششه حقي مت بح رلو لموع لوب بصششو لنششه مسشش فبه ل لك ليششش

المخلوقين. أصوات
فدها لومن لة فوائ عل عمشا فبمشاذا؟ لوسشلم عليه لله صلى الله رسول فضي ألوحشى فب
).)إلي ك أوحينا  والذي(( العظيم الق رآن هذا إليه الله

فدها لومن لل فوائ مب ق على الك ريم الق رآن اشتما فره في الح أحكامه، لوفي أخبا
لره لمه صدإ ق، كلها فأخبا عدل. كلها لوأحكا

لن فوائدها لومن )) الحهه ق هولقششوله: ((  باطششل ؛ فهششو القشش رآن خالف ما أ
ع ر ع بص لت لوالح بص ر فيه، الحب ق فح ليششه المششذكور في الحكم إةثبا سششواه، عمششا لونف

عف ما لوكل شك. بل باطل فهو الق رآن خال
فمن لر الك ريمة الية فوائد لو ففين إنذا فل لة الق رآن لهذا المخا عر فقين لوبشا فف المششوا

نن((قوله:  فمن الفائدة هذه لواستفاد له رر بعباده الله  إ رر لخبي ).) بصي
فمن لت فوائدها لو لمناه لومششا لوجششل عز لله السمين هذين إةثبا مة فمششن تضشش صششف

لحكم، (خبي ر) لو(ب بصي ر). لو
لم فوائدها لومن فم عمو لله الله عل عمششا حتى لوشمو فله: العبششاد بششه يقششوم فل لقششو

نن(( ).) بصير  خبير)) (( بعباده الله  إ
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لم فوائدها لومن لنه بما تعالى الله عل فك لدلور ت من تؤخذ؟ السمين أي فمن ال بص
ةضششا نقششول لوربمششا قوله: (خششبي ر)، لن لو(ب بصششي ر) ؛ أي ف بصششي ر ل فليششم بمعنششى الب الع

ف بص ر. كب لم لوالش
فمن طيب لن الك ريمة الية فوائد لو لدلون الخلب ق جميع أ فب شل للششه، عا الخلششب ق، كشش
شلهم لد ك لب ق ) فل) بصههير خههبير بعبههاده الله  إن(( الله عبا مد عحشش فمششن لحشش

مء في المخلوقين شل بل ال رب، خ بصائص فمن شي بد الك سششبحانه لله ذليل عب
لوتعالى.

لن الك ريمة الية فوائد لومن لتششوب، أي كتاب الق رآن أ بب لوهششو مك فششي مكتششو
فح بب المحفوظ، اللو بب الملئكة، بأيدي التي ال بصحف في لومكتو في لومكتو

عنا التي ال بصحف طيب بأيدي
فمن) الكتاب أورثنا  ثم((تعالى:  قال ةثم لن الك ريمششة الية فوائد )  هششذا أ

بإ ق الق رآن لد ع بصشش عمششا لم عقه فل لتششب فمششن سششب لك ةقا ال فله: (م بصششد يششديه) بيششن لمششا لقششو
لع ل ر لن الفائشدة هشذه علشى لويتف لن الشذي أ فم بن القش رآن بهشذا يشؤ فم ؤ الكتب م ب

لن السابقة ؛ بإ ق الق رآن هذا ل لن لها م بصد ةنا به اليمان فيكو فمن سبب ق بما إيما
الكتب.

فمن ف ر الستشهاد الك ريمة الية فوائد لو كم فقع بال فد فمششن كان لوإن حتى الوا عنشش
لن بمعنى الله، فهد تعالى الله أ كش عد الواقع بالم ر يست لن ليزدا فنين، إيما فم المششؤ
له ةقا ذلك لوج لنه لوهما المعنيين أحد يديه) على بين لما (م بصد ةقششا علوقع أ فب مطا
كت إذا فإنه به أخب رت لما فقه على دليل فهذا جاء ةثم به أخب ر قششال كمششا صششد
سم((تعالى:  الله بل بو بأ س ن   خك سم بي خه فة بل بي سن آ خه بأ بم بل سع خء بي بما بل لني خع بل بب لئي برا سس )) لإ

عد] 197[الشع راء: فم تعالى الله فاستشه كل فء بع ةة إسشش رائيل بنششي علما عد زيششا
ةة التثبي ت في نعم. الكتاب أهل المنك رين على للحجة لوإقام

فمن لة الك ريمة الية فوائد لو فده تعالى الله رحم لهم لم حيث بعبا كع ةل يد بل هم
ل رلون التي الكتب إليهم أنزل فني ف رهم فششي بهششا يسششت لوجششل عششز اللششه إلششى سششي

فله: ((  )). يديه بي ن للمالقو
فمششن طيششب لة الك ريمششة اليششة فوائششد لو عع فة فششي التعششبي ر عسشش لن الع ربيششة اللغشش لوأ

فد دلون المعنى المق بصود ل ر عج فله: (لما اللفظ لم يكششون قششد يديه) لنششه بين لقو
لن فالجواب يد للق رآن لوهل قائل شسششع بششاب فمن هذا أ فششي التعششبي ر فششي التو
لن ع رفتم؟ الع ربية، اللغة شل قششوالب لواللفششاظ المعنششى، هو المق بصود لوأ لد تشش
لب المعنى، على فنيه يعني الشيء قوال ععششل التي معناه: ألوا فششأن ت فيهششا، ليج
ةل لدم إذا مث لتون إليك لق ك ر ع رف لك كخ عز لين لم عز مل بالذهب لم فد فششي ما على بهذا تست

فنه لنه باط بء لوأ ليب، غالي شي شل قششوالب الواقششع فششي فاللفششاظ ط عد عت بهششا ليسشش
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كته ما على عن لم يي فلللفاظ- معنى -أي لها لوليس المعاني، فمن تض فت ل حششتى ذا
لي ر عغ عت لي ر هي بل كان ت، ت ركيب بأي عت عبات بحسب تتغ فكي عياإ ق. الت ر لس لوال

مهه ن اصههطفينا الههذي ن الكتههاب أورثنهها  ثم((لوجل:  عز الله قال ةثم
ليستفاد) عبادسنا فف ر الحديث، هذا فمن )  ليسششتفاد أستغ اليششة هششذا فمششن الله! 
لل كض لمة هذه على لوجل عز الله ف عةثها حيث ال عب هذا ألور الششذي العظيم الكتا
عفه له لوص لنه الل لنه الحب ق بأ بإ ق لوأ لد عةثششه يششديه بيششن لمششا م بص هششذه تعششالى اللششه ألور
لن ذلك ففي المة، فل بيا كر.ث. بهذا علينا الله فض ال
لن فوائدها لومن لل المة هذه أ فله: ((  المم أفض لم ن اصطفينا الذي نلقو

ةضا لذلك لواستدللنا المة، هذه )) لوهم عبادسنا  كنتم(( لوهي أخ رى بآية أي
).) للناس أخرجت أمة خير
ع رة إلى الشارة الك ريمة الية فوائد لومن كت مد فعيسششى بيششن الف لمشش صششلى لومح
مم) الدالششة فمششن تؤخششذ؟ أيششن فمن لوسلم عليه الله لةثشش فخي علششى  ( لوهششي الششت را

علم لول كذلك، ةة نع عل فششت ر فب ال رسششالت بيششن لمششا بالنسششبة منهششا أطششو لوالكتشش
لزلة، عن لن فقد الم ب ر لوهذا لونوح آدم بين كان ما أطول قيل: إ كم شك قد أ لش فيه ي
ستمائة حوالي لوالسلم ال بصلة عليه لومحمد عيسى بين ما لكن النسان،

ف ت لوإنما سنة عل لد الفت رة طا عت لل فلتش فل إلششى النششا س حا فتي ال رسششل، إرسششا فتششأ
لة مم إلى المحمدية ال رسال فة في قو ل رلورة غايشش لضشش لوالششوحي، ال رسششالة إلششى ال
لن فته لويكشو بة ل رسشال عمشة مزيش عءت حيشث عظي ا فزل كشالمط ر ج مض علشى ينش أر
مد فتكون مجدبة لية أش فل ة را لوأشد به قاب به. تأةث
عق ت فل فلف معناها بل له لخ عت دام مششا مجششال فل هذا لوعلى السياإ ق ؛ بحسب يخ

لن فجششد لولهذا مجال فل مفهوم المعنى أ لن ت المفهششوم معناهششا فششي الكلمششة أ
لنك لو بالسياإ ق علها أن أرادت أ لو عنى إلى تح مي المع فل عصح ما الص

ةضششا  الك ريششم.... اليششة فمششن السششابقة، اليششات فمششن الفوائششد استخ راج في أي
فسششيم فة إلششى المششة هششذه تق عةثشش لوسششابب ق لومقت بصششد لنفسششه أقسششام: ظششالم ةثل

بالخي رات.
مد فوائدها من أي لومنها فله:  لوالمعتزلششة الخششوارج على ال ر  فمنهم((لقششو

علهم) لنفسه ظالم له اصطفاهم الذين فمن ) لوجع عبششاده، فمششن تعششالى اللشش
لجوا لولو لنوا لم السلم فمن خ ر كين, قد فمن يكو عف قائل: يمكششن يقول الم بصط
فرض أن علششة الخششوارج يعششا لن يقولششوا بششأن السششتدلل هششذا لوالمعتز المشش راد إ

لن الكبائ ر لدلون ما هنا بالظلم لع الكبششائ ر دلون ما فيقال: إ عقشش ةرا ي بفعششل مغفششو
لجمعششة الخمششس كال بصششلوات الطاعششات لجمعششة إلششى لوال إلششى لورمضششان ال

ففي لوحينئذ رمضان، عت فد الظلم ين ل ر عج ةل نقششول ةثششم الطاعات، هذه فعل بم قششو
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لن عقة الية آخ ر: بأ عل كط عمل لم كش على رد ففيها الكب ر، لوالظلم الصغ ر الظلم ت
ل رلون الششذين لوالمعتزلششة الخششوارج لفشش عك فمشن بشالكبي رة النسشان يخ رجشون ألو لي
لن ل لوحينئذ السلم لكو لفوا. الذين العباد فمن ي لط كص ا

لن الك ريمة الية فوائد لومن لل أ مل ك عم لقوم ع فن فهو النسان به ي عششز الله بإذ
فته لوجل فله: ((  لوإراد ليششة علششى الشش رد )) لوفيهششا اللههه بإذنلقو فر الششذين القد

لن بل النسان يقولون: إ فله مستق ل رك لويفعل يقول بعم فن بغي ر لويت بل الله، إذ
بل هو فته مستق عئ فله. بمشي لوفع

فمن ةضا فوائدها لو لح أي فس كبشش علء عششن النفشش كخشش ر السششتع عف عطاعششة لوال فله: بال لقششو
لتى (بإذن ل ت يقول ل الله) ح كل ت الذي لوأنا نفسي فمن ذلك النسان: فعل فع

كل ت، ةفا لوهذا لوفع ل ر لما خل في لض عليه يس عل إذا النششا س بعشش كششان المع بصششية فعشش
قيا، ععة فعل لوإذا جب ر قيا كان الطا لوأنششا منششي قششال: هششذا الطاعة فعل إذا قدر
كل ت الذي عع عل لوإذا فعل ت، الذي لوأنا ف لوأنششا اللششه فمششن قال: هششذا المع بصية فع
ب ر لض عليه، مجب للك النا س عفبع علك، هششذا يس بك لوهششذا المسشش بد مسششل عششن بعيشش

العدل.
فمن لت الك ريمة الية فوائد لو فم إةثبا لمششو فة لع لتششى لوجششل عششز اللششه مشششيئ فششي ح

فل الله). لقوله: (بإذن العبد أفعا
لضششل فوائششدها لومششن عمششل فششي النششا س تفا ل رع الع للهم عليششه لويتفشش لضشش فششي تفا

فل علششى الششدليل أيششن اليمششان، لضشش لمهم العمششل؟ فششي التفا ةثلةثششة إلششى تقسششي
لم أقسام، فهم فمن لويلز لل فعلم في تفاض فيكششون اليمششان فششي يتفاضششلوا أن ال

بل ذلك في اليمششان بزيششادة القششائلين لوالجماعششة السششنة أهششل لمششذهب دليشش
فص اليمان. لونق
لن الك ريمة الية فوائد لومن طيب لل فضل أكب ر أ عبششده علششى بششه الله يتفض

عقه أن لف فله:  بطاعته للقيام يو لوقششد )،) الكههبير الفضههل هههو  ذل ك((لقو
سل((قششوله:  فششي المعنششى هششذا إلششى تعششالى اللششه أشششار خق لل   سضهه بف له لب نلهه ال

له لت بم سح بر لب ب ك بو لل بذ لب خحوا بف بر سف بي سل بو بف رر خه سي نما بخ بن لم خعو بم سج ].58)[يونس:) بي
فمن ةضا فوائدها لو عل أن أي عضا كف عضل عباده على الله فإ لومنششه الكششبي ر فمنششه يتفا

ل بصغي ر، ب ر لوهذا ال عهد أم عشا لل لم كض فله من أعلى ال رسل على الله فف علششى فض
فله فمن أعلى النبياء لوعلى النبياء، فقين، على فض لدي ل بص ال بصششديقين لوعلششى ال

لوهذا ال بصالحين، فمن أعلى الشهداء لوعلى الشهداء، على فضله من أعلى
لك ل  نعم فيه ش

خت((تعالى:  الله قال ةثم ف ره ) إلششى) يدخلوسنها عدن  جنا فوائششد فمششن آخشش
لن الك ريمة الية عء أ لةثششوا الششذين القششوم ألولئششك جزا فر عب لألو فف علششى الكتششا اختل
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لن الثل.ث طبقاتهم عءهم أ لت جزا عنها) عششدن لقوله: (جنششات عدن ؛ جنا للو لخ عيششد
للونها) على ألو عخ كد لي عءتين، ( عمال إلى الشارة لومنها ق را فم ك فنهششا الجنششة نعي لكو

مت فنها بهيجة، جنا لل لوكو مة مح عم عن ل إقا ةدا، منها ظع عدن). لوقوله: (جنات أب
فدها لومن ةضا فوائ لم ما أي فع كن فده على فبه الله لي فع فمششن الجنات هذه في عبا أنششوا

فعم الفواكه فله لوالمطا فله: الملبس فمن (جنات) لوكذلك كلمة في لدخو لقو
).) ولؤلؤ ذهب م ن أساور م ن فيها  يحلون((

فمن لن فوائدها لو عسشش ت الجنششة أ عر لي ةرا أي تكليششف دا عنششع دا كم ممشا العبششد منهششا لي
لعم عن عت لعم بل به، عي عن لننششا عشاء ما بكل يت ةعششا نعلششم ل لن جمي عي أ للشش فششي ال رجششال تح
لنوع بالذهب الدنيا لنه لوح رام، مم لنوح مباح الجنة في لك بممنوع لوليس لومم

لن لنة ل عث ر بل يشاءلون ما فيها لهم الج لوي ريدلون. يشاءلون مما أك
فويع الجمال فمن يح بصل ما لومنها كن مي لت فلشش لح فنه ال عهششب فمششن لكششو لوفششي لولؤلششؤ ذ
لضة، الخ رى الية ف ر لم لوهنا فف لك كذ له ي عد تعالى الل جاءت لكن الحلية هذه تحدي
خغ(لوسششلم:  عليششه الله صلى النبي قال حيث السنة بها خله خة  تب بيه سل لمه ن الح

خلغ حيث المؤم ن خضوء يب خو لة لومنها ،) ال عم لعو فسهم لن لنه لبا لم لوأ يكون ما أنع
عبا س فمن لل فله:  ال خسهم((لقو علب ق ل ) ح ري ر) حرير فيه  ولبا لنس لول يخ عد يت
ةما فهو فته على دائ لد فته فج عف  لونظا
إن الحزن عنا أذهب الذي لله الحمد  وقالوا((تعالى:  الله قال ةثم

فمن) شكور لغفور ربنا لة الك ريمششة الية فوائد )  فششي الجنششة أهششل فضششيل
فئهم لبهم على ةثنا فلهم: (الحمد في ر الحزن). عنا أذهب الذي لله قو
ةضا فوائدها لومن لن أي عد أ فمه على يكون تعالى الله حم فله إنعا لوعلششى لوإفضششا
فل شششكور) لغفششور ربنششا إن الحزن عنا أذهب قالوا: (الذي فهنا صفاته، كما

لدلوا فم فمه على الله فح فنه لوعلى عليهم إنعا ةرا كو ةرا. غفو شكو
لل الك ريمششة اليششة فوائد لومن فل لوالسشش رلور الفشش رح كمششا فلهم: الجنششة لهشش لقششو

لن عنا (أذهب شل السلبية ال بصفة هذه الحزن) فإ لد فل على ت لدها، كما فششإذا ضشش
لن كان عز قيا الح فف ةل ذلك كان عنهم من فل على دلي فرهم كما لنه س رلو بر لوأ ل سشش رلو

لب عشا من لي عز ةدا، بح فر بخلف أب ل رلو لن الدنيا لس عر فإ لظششم مهما الدنيا س رلو فششإنه ع
بب لشو عدر: لولهذا عم لل بالك الحكيم: الشاع ر يقو

عب ل                 عم ت ما للعيش طي ةة دا ع بص لغ عن لته      لم لذا فر عل عكا لد فت با كو ع رم الم لواله
لنه النعيششم فمششن الششدنيا فششي كششان مهما النسان نعم، لك ر إذا فششإ عذ لن عتشش أمششامه أ

كين لد شيئ فدهما فمن بد ل منهما لب ةعا، أح عل ت فإن قط لد فل الحياة به طا فمششن ب
لغششص لوحينئذ لوالموت، اله رم لوهو جميعا، الم رين عن عت لته، عليششه عت هششو ةثششم حيششا

9



ةضا لنه يع رف أي مل أ فضي يوم ك لده فششإنه عليششه يم فعشش كب لبششه الششدنيا فمششن لي ل ر عق لي فمششن لو
بص لوهذا الخ رة الشاع ر: قال لولهذا آخ ر، تنغي

لء                لح لوالم ر ع ر لعها باليام يف عط شل            يق مم لوك عضى يو فني م كد عن لي فم
عجل ال
لل على نعم، بم الخشش رة فششي حششال كشش عر ل نعيشش عب فيششه ؛ كششد لنششا لقششوله: (أذهشش ع

عزن). الح
فمن فدها لو لن فوائشش عم أ ع رة نعيشش فسششي الخشش كن عقه مششا كششل لي فله: حششزن فمششن سششب لقششو

بب(( ننا  أذه لب) الحزن ع عزن ) لوذها بب هنا الح فجد قد لما ذها لقع لولما للو عو عت لي
لده، لسه أن يمكن فل للوجو حزن. فيها يم

فمن لت الك ريمششة الية فوائد لو كين إةثبششا عم الغفششور لوهمششا اللششه أسششماء فمششن اسشش
فنب في الغفور لوالشكور، لمششا الطاعات، جانب في لوالشكور المعاصي جا أ

لنه المعاصي في ب ن  يا(القدسي:  الحديث في قال لوجل عز فإ لههو آدم اب
ست بغهه خبهه ك بل لنههي ثههم السههماء عنههان ذسنو بت خك ل لاقي لر شههيئا بههي تشهه

خت سر بف بغ لما )، ل ك بل لن الطاعششات في أ بم ن((يقششول:  تعششالى اللششه فششإ بء   جهها
خر فله بالحسنة (لوسششلم:  عليششه اللششه صششلى النبي ) لوقال) أمثالها عش

لن عسنة فاعل ما إ بتب الح سك خر لها خت سش سع ف سبعمائة إلى حسنات ع ضهه
 ) كثيرة أضعاف إلى

لذي((تعششالى:  قال ةثم نل بنهها  ا نل بح بر بأ لة بدا بمهه باقا خم سل س ن ا له لمهه لل سضهه بنا ل بف سسهه بم بي
بها رب لفي بص بنا بول بسن سس بم بها بي رب لفي خغو لة فيهششا] 35)[فششاط ر:) خل فل فضششيل أهشش
فتهم الجنة عف فعيم بإضا فعم إلى الن كن دار أحلنهها  الهذي(( أيششن؟ فمششن بششه، المشـ

لبوا)فضله م ن الماقامة عس ع ر ) فن فله لوإلشى الله إلى الم للنشا (الشذي فضش أح
عر لة فضله) لوهذا من المقامة دا لوالحمد. الثناء غاي

لن فوائدها لومن عر أ لر الجنة دا شل إقامة دا لنششى ل إنسششان كشش عم عل أن يت عششن يششزلو
كلون العالية غي ر الدرجات في كان عمن حتى منها مكانه ع ر لنهششم ي فل فششي أ أكمشش

لد المقامة) لومنها لقوله: (دار النعيم ؛ فإ ق الجنة تأبي فله لطل عمة قو لولششم المقا
ليد عق بزمن. لت

فمنها لن الية فوائد من لو عغهم أ فلهم ليشس الشدار هشذه إلشى فبلشو و فتهم بح لو لوقش
فل لولكن فضله). لقوله: (من لوجل عز الله بفض
لت فوائدها لومن لن السباب إةثبا فمن) هنا ل فل أي سببية ( يد ففيها الله، بفض ر
لن السباب ينك رلون عمن على عب لويقولون: إ ع ر ل السبا لل لوإنما لها تأةثي ل بصشش يح

بها. ل عندها الشيء
فمن لن فوائدها لو لل ل النسان أ لخ فله الجنة يد فضله). لقوله: (من بعم
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لل قد لولكن فك كش لله هذا على لي (() ) تعلمون كنتم بما  جزاء((تعالى:  قو
خلوا خخ فهما) تعلمون كنتم بما الجنة اد فه عع لوقششد اليششات، فمن ) لوأشبا جمشش
لن بينهما العلماء فله: (ادخلوا في الباء بأ تعملششون) البششاء كنتششم بما الجنة قو
لن للسببية فل في الباء لوأ خل مههالوالسششلم: (  ال بصلة عليه ال رسول قو خخ سد يهه
بة رد الجن لله أح عوض بعم فع لن يعني ) لل عل أ فلششه ليششس النسششان دخو لششو إذ بعم

لنه فت أ فريد عضة لأ ععالو عك الم علشش عه لن لششو النسششان، عل عش النسششان أ فق فلششه فششي لنششو عم
عفة فة إلى بالضا عم كع عن ت عليه الله فن بة لكا عمش فبشل لواحششدة نع مل لتقا بشل العمشل، كش

عكان لسه العمل ل عمة نف لج نع عتا كك ر، إلى يح لل لش لن ل؟ لو ففيب ق ل لوجششل عز الله تو
للعبد
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